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   00222017/073/00/פומבי מס'  מכרז
  

התקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות חשמל, עבור חטיבת אחזקה, במתקני 
 רשות שדות התעופה באזור אילת, עבור רשות שדות התעופה

  לשאלות הרשות ומענה 20176.020. מיום מציעים מפגש סיכום -  1' מס הודעה
  שונים משתתפים"י ע שנשאלו 

  
  שיבה משתתפים בי

  
  :המשתתפים נציגי 

 פרטיהם האישיים,. ")המכרזשבנדון (להלן: "מכרז ל נרשמואשר  תשעה משתתפים
  אצל נציגי הרשות.  שמורים ,כפי שנרשמו בתחילת המפגש

  
  :שדות התעופה (להלן: "הרשות") רשותנציגי 

  רמ"ח חשמל מבנים, אגף חשמל. - מר גלעד כוכב
  מחלקת אחזקת בית נתיבות, אילת. טכנאי חשמל בכיר, -מר חיים שוורץ
  קניין, אגף לוגיסטיקה. -מר משה פישר
  קניינית, אגף לוגיסטיקה.  - פנקר -גברת מורן כהן

  
  :אשר הועלו במהלך המפגש להלן עיקרי הדברים

נרשמי  כי הנוכחים במפגש נרשמו וחתמו על הטופס המיוחד למפגש, נבדק .1

יחשב כמשתתף במפגש ויהיה כי רק מי שנרשם י ,. הובהר למשתתפיםהמכרז

 .את הצעתו הכספיתרשאי להגיש 

פורטו מתקני הרשות בדרום, בהם יינתנו השירותים: שדות התעופה הפנים  .2

מתקני  ערבה וטאבה; - ארציים אילת, עובדה ותמנע; מסופי הגבול היבשתיים 

 .איילות, צופר - הניווט 

לטופס  6ט בסעיף ניתנו הסברים בדבר הדרישות המקדמיות למכרז זה, כמפור .3

 .")הזמנת ההצעות"ותנאיי המכרז (להלן:  הזמנת ההצעות

 7פורטו המסמכים שיש לצרף למסמכי המענה של ההצעות, כמפורט בסעיף  .4

להזמנת ההצעות, לרבות חשיבות ההקפדה על הגשת הערבות לקיום המכרז, 

להזמנת ההצעות. הובהר, כי כתב הערבות יהיה  7.1.9כמפורט בסעיף משנה 

להזמנת  'הנספח , ומסומן כהרשות בלבדבהתאם לנוסח שהוכתב על ידי 

ההצעות. בנוסף הובהר, כי הערבות לקיום המכרז, תעמוד בתוקפה עד 

 4.1הודגש כי בסעיף בהקשר זה של תוקף הערבות צוין ו .31.01.2018  ליום

נפלה "טעות  "ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזילהזמנת ההצעות "
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עד ליום  צריך להיותבמועד תוקף הערבות לקיום המכרז ותוקף ההצעה  פר"סו

כפי שנרשם. כמו כן, הובא לתשומת לב  30.01.2018ולא , 31.01.2018

המשתתפים, כי כל  ההודעות שיישלחו על ידי הרשות [ככל ויישלחו], הנן חלק 

רף ממסמכי המכרז, ויש לצרפן למעטפת ההצעה כשהן חתומות כמו גם יש לצ

 ידי הרשות באמצעות הדוא"ל.-צילום/העתק הרישום למכרז, שנשלח למציע על

 להזמנת ההצעות. 8ניתן הסבר בדבר אופן הגשת ההצעה למכרז, כמפורט בסעיף  .5

 עד ליום  הינו למכרז, להגשת ההצעותאשר נקבע  כי המועד האחרון ,הובהר .6

ולל צירוף מפת (כ וכן מיקום הגשת ההצעה, ,בבוקר 10:00שעה  ,7.20107.13

 הצעות.הלהזמנת  8.10.1משנה  כמפורט בסעיףהכל  נתב"ג),

, בהתאם תידוןתתקבל ולא לאחר מועד זה, לא  אשר תוגשהודגש, כי הצעה 

 להזמנת ההצעות. 8.10.2לאמור בסעיף משנה 

, אשר יופנו לרשות רוריםיבהפניית שאלות ול כי המועד האחרון ,הודגש .7

 עדביטוח, הינו הבנושאי פניות לרבות  הדוא"ל,או באמצעות  באמצעות הפקס

תחייבנה את  ,כי רק תשובות שיינתנו בכתב ע"י הח"מ ,הובהר .7.20106.30 ליום

 ., לכל דבר וענייןהרשות

ניתן הסבר מפורט בדבר הדרישה להפקדת ערבות לביצוע החוזה וערבות הבדק,  .8

זמנת ההצעות לה 9אשר יידרש/ו הזוכה/ים במכרז להמציא, כמפורט בסעיף 

 לחוזה. 15ובסעיף 

שנים, עם אופציה לתקופות נוספת/ות  3 - הובהר, כי תקופת ההתקשרות היא ל .9

 14חודשים בכל תמהיל שתבחר הרשות, הכל בהתאם להוראות סעיף  24של עד 

 לחוזה. 5להזמנת ההצעות, וסעיף 

 הודגש כי ממועד סיום ביצוע העבודות הנדרשות, נשוא מכרז זה, המפורטות .10

, אחריות מלאה אשר תחל מהמועד הנקוב זוכה/יםידי -במפרט הטכני, תינתן על

בתעודת הקבלה, המצ"ב לחוזה  (לאחר בדיקת קבלה שנערכה בגינם) ותסתיים 

 ").תקופת האחריות(שנים עשר) חודשים לאחר מכן (להלן: " 12

 11  הכול כמפורט בסעיף, במכרז  ההזוכההצעה על אופן בחירת ניתן הסבר  .11

 להזמנת ההצעות.

הודגש, נושא המע"מ בכל הקשור לתשלום, בגין ביצוע השירותים אשר יסופקו  .12

בשדה התעופה אילת, ו/או עובדה ו/או תמנע ו/או במסוף הגבול טאבה ו/או 

במסוף ערבה ו/או בקשר אליהם, ועל המשתתפים לפעול בהתאם להוראות 

 חוזה.לחוזה ונספח יב ל 14.6הנקובות לשם כך בסעיף משנה 
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ניתן הסבר מפורט, בדבר הליך התיחור והתמורה אשר תשולם למציעים הזוכים,  .13

וסעיף  ,לטופס הזמנת ההצעות 13בהתאם להוראות אשר נקבעו לשם כך בסעיף 

 לחוזה, בהתאמה. 6

הובהרה זכות העיון בהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה, בהתאם  .14

  להזמנת ההצעות. 21למפורט בסעיף 

מנוסח כלל כי אין לשנות  ,להזמנת ההצעות והודגש המצ"ב כל הנספחים סברוהו .15

לרבות  ,בלבד במקוריוגשו הוכתבו על ידי הרשות ואשר המסמכים אשר 

 במקומות הנדרשים. ,רו"ח חתימות עו"ד/הדרישות בדבר הצורך באימותיי 

שור ניתנו הסברים מפורטים לנוסחי נספח אחריות בנזיקין וביטוח ונספח "אי .16

 קבועים הינםעריכת הביטוחים", המצורפים לחוזה. הובהר, כי נוסחים אלה 

, אלא אם יבוצע בהם שינוי, במסגרת ההבהרות למכרז ואינם ניתנים לשינוי

 אשר תוציא הרשות [ככל ותוציא]. 

הוצע למשתתפים להעביר את דרישות הביטוח נשוא נספחים אלו על ידם 

את עלויות הביטוח, טרם הגשת הצעתם למבטחם, על מנת שיוכלו לבדוק 

 הכספית, ולקחתן בחשבון בעת הגשת הצעתם. 

הודגש, כי כל שאלה ו/או הבהרה ו/או השגה גם לעניין דרישות הביטוח, יש 

להפנות לרשות, בתוך המועד אשר נקבע להגשת השאלות וברורים, כאמור בסעיף 

ח במסגרת ההצעה למכרז, להודעה זו לעיל. עוד הובהר, כי הגשת  נספח  הביטו 7

כשהוא כולל תוספות ו/או מחיקות/השמטות/הערות, תיחשבנה כהסתייגויות 

  מתנאיי המכרז, והצעה כזו עלולה להיפסל.

 הזוכים.מניתן הסבר כללי בדבר הוראות החוזה, שייחתם עם כל אחד  .17

ניתן הסבר בדבר מהות העבודה נשוא מכרז זה, ע"י הגורמים המקצועיים  .18

תאם לאמור במפרט הטכני המצורף לחוזה והמהווה חלק בלתי נפרד ברשות, בה

 הימנו, והושמו דגשים בדבר עיקרי תכולת העבודה, נשוא התקשרות זו.

, לביצוע את השירותים הנדרשיםהודגש נושא חשיבות העמידה בזמני התגובה  .19

 לחוזה. 7.2הכל בהתאם למפורט בסעיף 

לאמור בנספח הבטיחות שצורף  הודגש נושא הבטיחות בעבודה, הכול בהתאם .20

 לחוזה. 

ידי מי מהמשתתפים -להלן תשובות הרשות, למספר שאלות שנשאלו על .21

 פניות וברורים:להגשת השונים, עד למועד האחרון שנקבע 

  



 
  

  
  
 

4  
 

  מענה הרשות   שאלות המתייחסות חוזה   סעיף  

  

  

  

1.  1.4  

לאחר המילים "כבעל מקצוע סביר" נבקש להוסיף את  –שורה שלישית 
  מילים "בבדיקה סבירה".ה

נבקש למחוק את המילים "יישא הקבלן באחריות  –שורה שישית 
  הבלעדית לפנות" ובמקומן לרשום "יפנה הקבלן".

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים "ולרשות לא תהיה כל טענה ו/או 
  דרישה כנגד הקבלן בקשר לאי עיכוב הביצוע כאמור". 

הדרישה -הבקשה נדחית
לוי "כבעל הינה לגי

  מקצוע סביר"

  הבקשה נדחית

  

  הבקשה נדחית

  

  

2.  

  

  

  

  

  

  

  נבקש למחוק את המילים "ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה".  2.2.5

  לאחר המילים "בהודעה מוקדמת" נבקש להוסיף את המילה "בכתב"

 30(שבעה) ימים" ובמקומן לרשום " 7נבקש למחוק את המילים "
  (שלושים) ימים". 

(שלושים) ימים" נבקש להוסיף את המילים "ובה 30" לאחר המילים
  יפורטו הטעמים לאי מתן האישור כאמור". 

מובהר כי אי מתן האישור על נבקש להוסיף את המילים " בסיפא הסעיף
ידי הרשות כאמור, יעשה משיקולים מקצועיים סבירים בלבד ולאחר 

   שמיעת עמדת הקבלן בנושא זה".

  

  הבקשה נדחית

  תהבקשה מתקבל

  הבקשה נדחית

  

  הבקשה נדחית

  הבקשה נדחית

  

  

  

3.  

  

2.2.6.1  

   

לאחר המילים "לזהות הנציג הקבלן המחליף" נבקש  - שורה שלישית 
  להוסיף את המילים "אשר לא יימנע אלא משיקולים סבירים בלבד". 

   

  הבקשה נדחית

  

  

4.  
3.6  

"יובהר כי הרשות תבצע בסיפא הסעיף נבקש להוסיף את המילים: 
אום של עבודות הקבלן מול עבודות אחרות באופן שתימנע הפרעה תי

ככל שתחול הפרעה של העבודות  לביצוע רציף ומלא של עבודות הקבלן.
האחרות לקבלן, תיתן הרשות את הנחיותיה ובמידה והקבלן יידרש 
להאט או לעצור את העבודות או כל חלק מהן על פי הוראת הרשות 

רכת ביצוע מתאימה ולפיצוי על הוצאות כאמור, יהיה הקבלן זכאי לא
   ונזקים, ככל שייגרמו לו, עקב האטה או עצירת העבודות כאמור".

תשומת - הבקשה נדחית
לב המציעים להוראות 

  לחוזה. 9סעיף 

  

  

  

5.  
3.8.3  

נבקש הבהרה בקשר לאמור בסעיף זה. לא סביר כי הקבלן יוכל לדעת 
שלישיים לרשות קיימת  מראש ובמשך כל תקופת החוזה עם אילו צדדים

  מחלוקת משפטית.  
  הבקשה נדחית
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6.  3.8.5  

  

לאחר המילים "סבירה לתיקון המצב" נבקש להוסיף את המילים "ומתן 
  הזדמנות סבירה לקבלן לתקן את המצב ולא תיקן כאמור".

  הבקשה נדחית

  

7.  

  

3.14  

  נבקש למחוק את המילה "והבלעדית". -שורה שישית 

  קש למחוק את המילה "והבלעדית".נב - שורה תשיעית 

  

  

 
 

הבקשה נדחית  
 
 

  

  

  

  

  

  

8.  

3.15  

לאחר המילים "לכל צד שלישי שהוא" נבקש להוסיף  –שורה תשיעית 
  את המילים "אלא באישור הרשות לכך". 

  נבקש למחוק את המילה "והבלעדית".  - תשיעית שורה 

  נבקש למחוק את המילים "יפצה ו/או".  -שורה עשירית 

נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישתה הראשונה  -רה עשירית שו
  לכך".

"האמור בסעיף זה יחול אך  בסיפא הסעיף נבקש להוסיף את המילים:
. נמסרה 1ורק בהתקיימותם במצטבר של התנאים המפורטים להלן: 

הודעה לקבלן מיד עם קבלת דרישה / תביעה / טענה בקשר להפרת 
קבלן היה צד להליך המשפטי ובמסגרתו ניתנה . ה2התחייבות בסעיף זה. 

פסק בורר . ניתן פסק דין/3לו הזדמנות להתגונן ולטעון את טענותיו. 
במסגרתו ניתנה קביעה פוזיטיבית כי הרשות מחויבת בתשלום חלוט 

  בגין דרישה / תביעה / טענה בקשר להפרת התחייבות בסעיף זה".

  

  

  

  

  

  

  

  הבקשה נדחית

  הבקשה נדחית

  דחיתהבקשה נ

  הבקשה נדחית

  

הבקשה מתקבלת 
הנוסח אשר  -בחלקה

יתווסף הוא 
כדלהלן:"האמור בסעיף 

זה יחול אך ורק 
בהתקיימותם במצטבר 
של התנאים המפורטים 

.נמסרה הודעה 1להלן: 
לקבלן מיד עם קבלת 
דרישה/תביעה/טענה 

בקשר להפרת התחייבות 
.הקבלן היה 2בסעיף זה 

צד להליך המשפטי 
ה לו ובמסגרתו ניתנ

הזדמנות להתגונן ולטעון 
. ניתן פסק 3את טענותיו. 

דין במסגרתו נקבע כי 
הרשות מחויבת בתשלום 

בגין תביעה בקשר להפרת 
  התחייבות בסעיף זה.

9.  
  נבקש למחוק את המילה "והבלעדי  -שורה שביעית   3.16

 
  הבקשה נדחית

10.  
  .הבקשה מתקבלת   נבקש למחוק את המילה "ספק" ובמקומה לרשום "קבלן".  3.20
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11.  

  

  

4.2  

לאחר המילים "הפסקת ביצועם בכל עת" נבקש להוסיף  –שורה רביעית 
  ימים". 60את המילים "בכפוף להודעה מוקדמת מראש ובכתב בת 

וזאת מבלי שהקבלן יהיה " יםנבקש למחוק את המיל - שורה חמישית 
ים ובמקומן לרשום את המיל "זכאי....למעט התמורה והאמור בחוזה

"והקבלן יהיה זכאי לתשלום עבור הוצאותיו הישירות והעקיפות בקשר 
  עם הפסקת הביצוע כאמור".

  נבקש למחוק שורות אלו.   – 7-11שורות 

  

  

  

  הבקשה נדחית

  

  הבקשה נדחית

  

  

  הבקשה נדחית

  

  

  

  

12.  4.4  
נבקש למחוק את המילים "גם אם הביצוע ו/או העבודה  -שורה שביעית 

 רשים במפורש בחוזה".האמורים אינם נד

  

  הבקשה נדחית

  

  

13.  
  הבקשה מתקבלת  נבקש למחוק את המילה "ספק" ובמקומה לרשום "קבלן".  5.2

  

14.  5.3 
(שלושים) ימים"  30נבקש למחוק את המילים " –שורה שלישית 

  (שישים) ימים". 60ובמקומן לרשום "

 

  הבקשה נדחית

 

  

  

15.  

  

  

5.4  

להודיע לקבלן" נבקש להוסיף את לאחר המילים " –שורה ראשונה 
  ימים ובכתב". 30המילים "בהתראה של 

נבקש למחוק את המילים "ובכלל זה, לא יהיה זכאי  –שורה שביעית 
הקבלן לשיפוי ו/או לפיצוי מכל סוג שהוא" ומקומן לרשום "והקבלן 
יהיה זכאי לקבלת פיצוי על הוצאותיו הישירות והעקיפות כתוצאה 

  פת ההתקשרות כאמור". מעיכוב תחילת תקו

  הבקשה נדחית

  

  הבקשה נדחית
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16.  

  

  

5.5  

  

(שלושים) ימים"  30נבקש למחוק את המילים " –שורה שלישית 
  (שישים) ימים". 60ובמקומן לרשום "

בסיפא הסעיף נבקש להוסיף את המילים "הקבלן יהיה זכאי לקבלת 
/או הפסקת פיצוי על הוצאותיו הישירות והעקיפות כתוצאה מביטול ו

  ההתקשרות כאמור". 

  

  

  הבקשה נדחית

  

  הבקשה נדחית

  

  

  

17.  

  

6.1.2  

  

נבקש למחוק את המילה "ספק" ובמקומה לרשום  –פסקה שלישית 
  "קבלן".

  

  

 הבקשה מתקבלת
 
 

  

  

18.  
6.1.2.4  

לאחר המילים "לשיקול דעתה הבלעדי" נבקש להוסיף  –שורה שלישית 
ימים ונתנה לקבלן הזדמנות  15את המילים "ולאחר שנתנה התראה בת 

  לנמק את הסיבות ולהשמיע טענותיו בנושא זה".

  הבקשה נדחית

  

  

19.  
6.10  

    נבקש למחוק את הסעיף כולו.

  הבקשה נדחית

  

  

20.  6.11  

נבקש למחוק את המילים "ומבלי שלקבלן תעמוד כל  -פסקה שנייה 
  טענה ו/או תביעה בקשר לכך".

  

  הבקשה נדחית

  

  

21.  
נבקש למחוק את המילים "אף בלא התראה נוספת"  - שורה חמישית   6.12.4

  ובמקומן לרשום "בהתראה נוספת"

  הבקשה נדחית

  

  

לאחר המילים "נשוא ההזמנה" נבקש להוסיף את  -שורה ראשונה   7.1.3  .22
  המילים "בכפוף לארכות ביצוע".

  

  הבקשה נדחית

  

  

23.  
7.2.4 

בויותיו על פי חוזה זה" נבקש לאחר המילים "לכל עיכוב בביצוע התחיי
  להוסיף את המילים "אשר נגרם בגללו".

  בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המלים "ובכפוף לארכות ביצוע".

  

  הבקשה נדחית
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24.  

  

  

7.3.1 

  

 בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים "בכל עת סבירה".

 

 
 

  הבקשה נדחית

 

  

25.  

  

7.4.1 
 2%אחוזים)" ובמקומן לרשום " (חמישה 5%נבקש למחוק את המילים "

  (שני אחוזים).

 

 הבקשה נדחית

  

26.  7.4.2 

  

ובמקומן ₪" (מאה חמישים וארבעה)  154נבקש למחוק את המילים "
  ₪".(מאה)  100לרשום "

 

 הבקשה נדחית

  

27.  7.4.3.1  

לאחר המילים "מכל סיבה שהיא" נבקש להוסיף את המילים "ולאחר 
  התראה נוספת".

(חמש  500ובמקומן לרשום "₪" (אלף)  1000ת המילים "נבקש למחוק א
    ₪". מאות) 

  הבקשה נדחית

  

28.  
7.4.3.2  

 250ובמקומן לרשום "₪" (חמש מאות)  500נבקש למחוק את המילים "
    ₪". (מאתיים וחמישים) 

  הבקשה נדחית

  

  

29.  
7.4.5  

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים: "מוסכם בזאת בין הצדדים כי 
אמור לעיל יחול אך ורק בהתקיימותם במצטבר של התנאים ה

. נמסרה הודעה לקבלן מיד עם קרות הנזק ואו 1המפורטים להלן: 
. הקבלן היה צד להליך המשפטי ובמסגרתו 2הדרישה ו/או התביעה. 

. ניתן פסק דין/פסק 3ניתנה לו הזדמנות להתגונן ולטעון את טענותיו. 
עה פוזיטיבית לפיה הרשות מחויבת בורר חלוט במסגרתו ניתנה קבי

  בתשלום בגין ביצוע העבודות נשוא הסכם זה".

  

  הבקשה נדחית

  

30.  
7.4.6  

  

לאחר המילים "איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה" נבקש  -שורה שנייה 
להוסיף את המילים "ולאחר שנתנה הרשות לקבלן הזדמנות להשמיע 

  נימוקיו וטענותיו בנושא זה".

  

  יתהבקשה נדח

  

  

31.  

7.5  
לאחר המילים "הודעה על ביטול פנייה לבעלי תפקידים" נבקש להוסיף 
את המילים "לאחר שנימק החלטתו בכתובים ומסר העתק מהחלטתו 

  לקבלן". 

הבקשה מתקבלת 
במקום בחלקה באופן ש
 7.5משנה  האמור בסעיף

סעיף זה יעודכן לחוזה, 
: "הרשות תהא כדלהלן
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נבקש למחוק את המילים "והקבלן מוותר בזאת באופן סופי......" עד 
  סוף הסעיף.

  

רשאית בכל עת ומכל 
סיבה שהיא, ליתן לקבלן 
הודעה על ביטול קריאה 

להזמנת עבודה ו/או 
הודעה על ביטול פנייה 

לבעלי תפקידים, בהתאם 
להוראות הנקובות לשם 

כך בחוזה. במקרה זה, 
ידי -כאשר יוכח על

הקבלן, כי נגרמו לו 
גין הוצאות נזקים, ב

ישירות בלבד, ובלבד 
שהראה שעשה ככל 

, ןיכולתו על מנת למזעור
תשלם הרשות לקבלן את 

ההחזר הנדרש, בגין 
הוצאות ישירות אלו 

וזאת, כנגד חשבוניות מס 
ערוכות כדין והכל על פי 

שיקול דעתו והמוחלט של 
  המנהל ו/או מי מטעמו".

  

  

32.  
9.1  

י" ובמקומן לרשום "בתוך זמן נבקש למחוק את המילים "באופן מיד
  סביר". 

  נבקש למחוק את המילים "או בעקיפין". -שורה רביעית 

  

 
 הבקשה נדחית

 
 

 הבקשה נדחית
 

  

  

33.  
9.2  

  לאחר המילים "תוך תיאום" נבקש להוסיף את המילה "סביר". 

  

 הבקשה נדחית
 

  

  

34.  9.3  
ילה לאחר המילים "להשתתף ולהתלוות לרשות" נבקש להוסיף את המ

  "בכפוף להודעה מוקדמת מראש". 

  

 הבקשה מתקבלת
  לאחר המילים - בחלקה

"בכפוף להודעה מוקדמת 
יבואו המילים  "מראש...

 "הודעה טלפוניתבלרבות 

  

35.  9.4  

  נבקש למחוק את המילה "והבלעדית".  - שורה ראשונה 

  

נבקש למחוק את המילים "והוא מוותר בזאת וכן יהיה  -שורה שלישית 
  ומושתק...." עד סוף הסעיף.מנוע 

 הבקשה נדחית
 
 

 הבקשה נדחית

  

36.  

  
9.5  

ובו יירשם: "יובהר כי הרשות תבצע תיאום  9.5נבקש להוסיף סעיף קטן 
של עבודות הקבלן מול עבודות אחרות באופן שתימנע הפרעה לביצוע 

ככל שתחול הפרעה של העבודות האחרות  רציף ומלא של עבודות הקבלן.

 הבקשה נדחית
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תן הרשות את הנחיותיה ובמידה והקבלן יידרש להאט או לקבלן, תי  
לעצור את העבודות או כל חלק מהן על פי הוראת הרשות כאמור, יהיה 
הקבלן זכאי לארכת ביצוע מתאימה ולפיצוי על הוצאות ונזקים, ככל 

  שייגרמו לו, עקב האטה או עצירת העבודות כאמור".

  

37.  

10.3  
חר המילים "השנוי במחלוקת או את חלקו" נבקש לא - שורה שלישית 

להוסיף את המילים "ולאחר שנימק החלטתו בכתובים ומסר העתק 
  מהחלטתו לקבלן".

 הבקשה מתקבלת
 לאחר המילים - בחלקה

"השנוי במחלוקת או את 
חלקו ולאחר שנימק 

החלטתו בכתובים ומסר 
העתק מהחלטתו 

יתווסף המשפט לקבלן.." 
לגבי החלק השנוי "
מחלוקת יפרט נציג ב

 נימוקיםהרשות את ה
  ".למחלוקת

  

38.  
10.4  

לאחר המילים "על הסתייגות כאמור" נבקש להוסיף את המילים "בתוך 
  (שבעה) ימים". 7

 הבקשה נדחית
  

  

39.  
10.6  

נבקש למחוק את המילים "ומבלי שהדבר יהיה מותנה בחתימתו של 
הקבלן באמצעות  הקבלן ביומן" במקומן יירשם "ובכפוף לאישורו של

  חתימתו". 

 הבקשה נדחית
  

  

40.  
11  

נבקש למחוק את המילים "אחריות מלאה" ובמקומן לרשום "על פי כל 
  דין".

 הבקשה נדחית
  

  

41.  11.3  
  נבקש למחוק את המילה "והבלעדית". - שורה ראשונה 

  נבקש למחוק את המילה "והבלעדית". -שורה שנייה 

 
 הבקשה נדחית

 
 הבקשה נדחית

  

  

42.  
  נבקש למחוק את המילה "והבלעדית". -שורה שנייה   12.2

 הבקשה נדחית
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43.  

13.5  

(עשרים וארבע) שעות" ובמקומן  24נבקש למחוק את המילים "תוך 
  (שבעה) ימים".  7לרשום "תוך 

  נבקש למחוק את המילים "ומבלי שתידרש לנמק החלטתה". 

כן יהיה מנוע....." עד נבקש למחוק את המילים "והקבלן מוותר בזאת ו
  סוף הסעיף. 

מובהר כי דרישת הרשות בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים "
להחלפת עובד הצוות כאמור, תעשה משיקולים מקצועיים סבירים בלבד 

תועבר רשות דרישת הכמו כן "ולאחר שמיעת עמדת הקבלן בנושא זה 
  ."מורכא חלפת עובד הצוותלקבלן בכתב ובה יפורטו הטעמים לה

 
 
 

  

  הבקשה נדחית

  

 הבקשה נדחית
  

 הבקשה נדחית
  

הבקשה מתקבלת 
 המילים בסעיף- בחלקה

"ומבלי שתידרש לנמק 
 ימחקואת החלטתה" 
"ותוך  ובמקומן ייכתב

  מתן הסבר בכתב ..."

  

  

  

  

  

44.  

  

  

13.6.5.1  

  

בסיפא הסעיף נבקש להוסיף את המילים: "האמור בסעיף זה יחול אך 
. נמסרה 1בר של התנאים המפורטים להלן: ורק בהתקיימותם במצט

. הקבלן היה צד 2הודעה לקבלן מיד עם פניית/דרישת/תביעת העובד. 
להליך המשפטי ובמסגרתו ניתנה לו הזדמנות להתגונן ולטעון את 

במסגרתו ניתנה קביעה פסק בורר חלוט . ניתן פסק דין/3טענותיו. 
ם לעובד אשר עבד פוזיטיבית כי הרשות מחויבת בתשלום בגין בתשלו

עבור הקבלן במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, בגין תקופת 
  עבודתו כאמור".

הבקשה מתקבלת 
כך שתתווסף  -בחלקה

"האמור  הפסקה הבאה:
בסעיף זה יחול אך ורק 
בהתקיימותם במצטבר 
של התנאים המפורטים 

. נמסרה הודעה 1להלן:
לקבלן מיד עם 

פניית/דרישת/תביעת 
.הקבלן היה צד 2העובד

להליך משפטי ובמסגרתו 
ניתנה לו הזדמנות 

להתגונן ולטעון את 
.ניתן פסק דין 3טענותיו.

במסגרתו נקבע כי הרשות 
מחויבת בתשלום בגין 

התשלום לעובד אשר עבד 
עבור הקבלן במסגרת 
ביצוע העבודות נשוא 

הסכם זה, בגין תקופת 
  עבודתו כאמור.
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45.  13.6.5.3  

ימים  7בסיפא הסעיף נבקש להוסיף את המילים "ובכפוף להתראה בת 
  לקבלן".

  

 הבקשה נדחית
 

  

  

46.  
14.8  

ש לאחר המילים "לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי מעת לעת" נבק
להוסיף את המילים "ולאחר שנתנה לקבלן הזדמנות להשמיע העדפותיו 

  בנושא זה".

 הבקשה נדחית
  

  

47.  
15.4  

לאחר המילים "ולגבות את כספיה" נבקש להוסיף את המילים "ובכפוף 
  ימים לקבלן". 7להתראה בת 

 הבקשה נדחית
  

  

48.  

  

18  

  

  נבקש למחוק את המילה "הבלעדית". - שורה ראשונה 

  

  

  

 
בקשה נדחיתה  

 
  

49.  

  

  

  

20.1.2  

  נבקש למחוק את המילים "אך ורק". -שורה שנייה 

נבקש למחוק את המילים "וזאת כסעד סופי, מלא וגמור  -שורה שלישית 
  בגין ביטול החוזה".

  

 זכאייהיה  קבלןהבנוסף בסיפא הסעיף נבקש להוסיף את המילים "
החזר על הוצאות  שותהרמ קבללפיצוי בגין נזקיו הישירים ויהיה זכאי ל

  ישירות שהיו לו בקשר עם ההוראה להפסקת העבודה". 

  

נבקש למחוק את המילים "מובהר, כי לא יהיה בביטול החוזה בכדי 
 להטיל על הרשות כל אחריות נוספת...." עד סוף הסעיף.

  

 הבקשה נדחית
 

 הבקשה נדחית
 
 
 
 
 

 הבקשה נדחית
 
 
 
 
 

 הבקשה נדחית
  

  

50.  
20.2.1  

 30(חמישה עשר) ימים" ובמקומן לרשום " 15חוק את המילים "נבקש למ
  (שלושים) ימים".

 הבקשה נדחית
  

  

51.  20.2.2  
 7(שלושה) ימים" ובמקומן לרשום " 3נבקש למחוק את המילים "

  (שבעה) ימים".

הבקשה מתקבלת 
במקום המילים  - בחלקה

 ייכתב(שלושה) ימים"  3"
  (חמישה) ימים". 5"

  

52.  
20.2.3.1  

 45(שלושים) ימים" ובמקומן לרשום " 30קש למחוק את המילים "נב
  (ארבעים וחמישה) ימים".

  הבקשה מתקבלת 
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53.  

  
20.2.3.2  

 45(שלושים) ימים" ובמקומן לרשום " 30נבקש למחוק את המילים "
  (ארבעים וחמישה) ימים".

  הבקשה מתקבלת

  

54.  21.1  

לים "אשר לא לאחר המילים "בכתב ומראש" נבקש להוסיף את המי
  ימנע אלא משיקולים סבירים בלבד".

  

 הבקשה נדחית
  

  

  

55.  
21.3  

  נבקש למחוק את המילה "לאלתר" ובמקומה לרשום "בתוך זמן סביר". 

  

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים "מובהר כי דרישת הרשות 
להפסקת עבודת קבלן משנה כאמור, תעשה משיקולים מקצועיים 

  שמיעת עמדת הקבלן בנושא זה". סבירים בלבד ולאחר

 הבקשה נדחית

  

  

 הבקשה נדחית

  

  

56.  
23.1  

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים "לאחר מתן הודעה מוקדמת 
  לקבלן ומתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו בנושא זה"  

 הבקשה נדחית
  

  

57.  
23.4  

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים "הכל בכפוף למתן הודעה 
  קדמת לקבלן".  מו

לאחר  - הבקשה מתקבלת
"הכל בכפוף המילים 

למתן הודעה מוקדמת 
 תבואנה המיליםלקבלן" 

ימי  3" של לפחות 
  עבודה" 

  

58.  26.1  
נבקש להוסיף בסיפא: "למען הסר ספק, ביצוע עבודות על ידי קבלן 

  .משנה מטעם הקבלן לא יהווה הסבת חוזה"

תשומת  - הבקשה נדחית
ראות לב המציעים להו

 21החוזה ובמיוחד לסעיף 
לחוזה הדן בסוגיית 

  קבלני המשנה.

  
    כתב התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים –נספח ב' שאלות ל  

  

59.  

  

  הבקשה נדחית  נבקש למחוק את הפסקה כולה.  –פסקה שלישית   2

  

  
  

כתב התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים של נותן  – 1נספח ב'שאלות ל
  השירות

  

  

60.  2  

  

  נבקש למחוק את הפסקה כולה. –פסקה שלישית 

  

 
 הבקשה נדחית
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66.  

  

1.4  

 בשורה הראשונה, יש למחוק את המילה "יפצה ו". 

  ".ןיש למחוק את המילה "בעקיפי בשורה השנייה, 

      ת, לאחר המילה "הוצאות" יש להוסיף את חמישיבשורה ה

  "הסבירות". המילה 

   

 הבקשה נדחית
 

 הבקשה נדחית
 
 

נדחיתהבקשה   
  

  

  

67. 

  

2.2  

  

2.5  

יש למחוק את המילים "כל עוד קיימות לו חבות על פי  – 2.2בסעיף  
שנים  3ם: "למשך תקופה נוספת שלא תפחת מדין", ובמקום יש לרשו

  לאחריו".

 יימחק.                                     – 2.5סעיף 

בשורה השנייה, יש למחוק את המילה "לבצע" ובמקומה יש  – 2.6בסעיף 
  לרשום "לפעול".                                                                  

  הבקשה נדחית

  

  הבקשה נדחית

  הבקשה נדחית

  
    שימוש בנכס - נספח י' שאלות ל  

  

61.  
  (א)6

לאחר המילים "ועל פי שיקול דעתה" נבקש להוסיף את  - שורה שלישית 
  המילים "בכפוף להודעה מוקדמת לקבלן".

 הבקשה נדחית
  

  

62.  
  (א)12

ל ציוד ואדם" נבקש להוסיף את המילים לאחר המילים "ולסלק מהם כ
  "בתוך זמן סביר".

 הבקשה נדחית
  

  

63.  

16)4(  

לאחר המילים "לא פינה את חפציו ממנו" נבקש להוסיף את המילים 
  "בתוך זמן סביר".

  

 הבקשה נדחית
  

  
  

נספח מיוחד למכרזים בהם ניתנים שירותים  –נספח יב' שאלות ל
  באילת

  

64.  

  
  ב

(שלושים) ימים" ובמקומן יירשם  30ילים "תוך נבקש למחוק את המ
  (ארבעים וחמישה) ימים". 45"תוך 

 הבקשה נדחית
  

  

  ב  .65
(שלושה) ימים" ובמקומן יירשם "תוך  3נבקש למחוק את המילים "תוך 

  (חמישה) ימים". 5

 הבקשה נדחית
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2.6  

  

2.9  

  

2.13 

בשורה החמישית, יש למחוק את המילה "מיד" ובמקום יש  – 2.9בסעיף 
  לרשום "תוך זמן סביר".

  בשורה השישית, יש למחוק את המשפט " סכום השיפוי כאמור, ייחשב  

  חוב המגיע לרשות מאת הקבלן, על פי הוראות הסכם זה".

בשורה הראשונה, יש למחוק את המילה "בלעדית"  – 2.13בסעיף 
  ל פי דין".ובמקומה יש לרשום "ע

בשורה השנייה, יש למחוק את המילה "יפצה" ובמקומה יש לרשום 
  "ישפה".

 

  

  הבקשה נדחית

  הבקשה נדחית

  

  הבקשה נדחית

  

  

 

טופס הזמנת הצעותשאלות ל                            

נספח ג'   .68
אישור  –

רואה 
  חשבון

 "ב מקובל וניתן להגישו כנספח ג' למכרזהאם נוסח האישור המצ
  ?במקום נספח ג' שהכתיבה הרשות

  לכבוד:

  רשות שדות התעופה                         תאריך:

יצוין שם המציע ומספר עוסק  - הנדון:  אישור בעניין  ___________ (
  המורשה שלו) 

אי חשבון של חברתכם, ביקרנו את הצהרת החברה בדבר ולבקשתכם וכר
מחזור ההכנסות מביצוע של עבודות חשמל במבנה ציבורי בכל אחת 

, המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת 2016 - ו 2015,  2014מהשנים 
משרדנו לשם זיהוי בלבד (להלן: "ההצהרה"). ההצהרה הנ"ל הינה 
באחריות הנהלת החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו 

  בהתבסס על ביקורתנו.

על פי  קרותנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל,יבערכנו את 
תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג 
מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. 
הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות במידע הכלול 

  סיס נאות לחוות דעתנו.בהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת ב

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, ההצהרה משקפת באופן נאות מכל 
  הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, ההצהרה משקפת באופן נאות מכל 
הבחינות המהותיות, כי מחזור ההכנסות מביצוע של עבודות חשמל 

 -לא פחת מ 2016 –ו  2015,  2014במבנה ציבורי בכל אחת מהשנים 
  ללא מע"מ.₪), (חמש מאות אלפי ₪  500,000

  

  ___________________ על החתום:  

 
מתקבלתהבקשה   

 
 

הערה: נוסח נספח ג' 
- לטופס הזמנת ההצעות 

אישור רואה החשבון 
להוכחת דרישת סעיף 

לטופס,  6.1.4משנה 
שריר וקיים, הנוסח 

נשוא הבקשה אף הוא 
מהווה  מאושר והוא 

. יםלנספח ג' הקי חלופה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  
  
 

16  
 

  (שם ברור ומלא + חתימה + חותמת רו"ח)                        

  ___________________כתובת:

  _____________________תאריך:

, על נייר פירמה מקורי של )כלשונויש לערוך את נוסח האישור (: הערה
 .משרד רואה החשבון,  ולהטביע חותמת וחתימה מקוריים

  

  

  

  

  

  

  

 המצ"ב לחוזה. נתבקשו מספר שינויים [הכוללים תוספות ו/או מחיקות], בנספח טו' 69

  .אישור עריכת ביטוחי הספק

  לעיל: : ככלל הבקשות לביצוע השינויים נדחות, למעט האמורתשובה      

 הרשות..." לאחר המילים "וכן על שם להוסיף בשורה השנייה מתחת לכותרת הבקשה      

"מהנדסים, מתכננים, יועצים חיצונים שאינם עובדים שכירים של הקבלן  את המילים

  מתקבלת וחברות שמירה לא ייחשבו כמבוטחים לעניין אחריות המקצועית"

להוסיף ברישא של השורה השנייה לאחר  הבקשה -ביטוח כל הסיכונים-פרק א'

 הבקשה, מתקבלת "פתאומיים" את המילה ""מפני אובדן או נזק פיזיים המילים

למחיקת המילים  הבקשה, מתקבלת.. בשורה הרביעית - למחיקת המילים "שלא יפחת מ

  .מתקבלת"שלא יפחת מסך.." בשורה העשירית 

 בשורה השנייה למחיקת המילים הבקשה - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי-פרק ב'

אחר המילים "בציוד בשורה השישית ללהוסיף  הבקשה  ,מתקבלת"שלא יפחת מ.." 

 שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, ושאין" את המילים "מכני הנדסי

  . מתקבלת" חובה חוקית לבטחו

לאחר  הראשונה להוסיף ברישא של השורה הבקשה -ביטוח חבות מעבידים-פרק ג'

למוצרים "פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק  את המילים  .."פי–בגין חבות על " המילים

   .מתקבלת" 1980-פגומים תש"מ

לאחר תום " לאחר המילים בשורה החמישית להוסיףהבקשה -ביטוח חבות מוצר

שהפוליסה לא בוטלה או לא חודשה ביוזמת " ..." את המיליםתקופת הביטוח, בתנאי

 המבטח שלא עקב אי תשלום פרמיה או בעקבות מעשה מרמה של הקבלן ובלבד..."
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"או שינוי לרעה בתנאיה"  בשורה השמינית חיקת המיליםלמ הבקשה .מתקבלת

    .מתקבלת

לאחר "בכתב"  המילה בשורה השנייה את 4יף בסעיף להוס הבקשה -הוראות כלליות

יף להוס הבקשה, מתקבלת כולו 2למחיקת סעיף  הבקשה ,מתקבלת" כלפיו" המילה

, מתקבלתקופת" את המילה "הביטוח" לאחר המילה "תבשורה הראשונה  5בסעיף 

, מתקבלת להוסיף את המילה "לרעה" בשורה השנייה לאחר המילה "לצמצום" הבקשה

ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט" ו/או "הראל ביט" ו/או " למחיקת המילים הבקשה

"מנוביט" ו/או "איילון ביט", הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח או חידושו ו/או כל נוסח 

    לת.מתקב ."אחר המקביל להן

בחלק מהתשובות  במסגרת הבהרה זו, מבקשת הרשות להודיע, כי לאור השינויים

, אישור עריכת ביטוחי הספק נספח טו' לחוזה , עודכן נוסחלעיל 69שניתנו לשאלה 

שפורסם באתר האינטרנט של הרשות, במסגרת  נוסח זה יחליף את הנוסח המקורי,

 אישור עריכת ביטוחי הקבלן" . -עדכניט"ו וכותרתו: "נספח  פרסום המכרז שבנדון

רק של הצעתם,  יודגש, כי על המציעים להתייחס ולצרף למסמכי המענה

  .ולא לנספח המקורי אישור עריכת ביטוח עדכני זהל

המחייב, שכותרתו: "נספח ט"ו בנוסח , עדכניהמצ"ב נספח אישור עריכת ביטוחי הקבלן 

  אישור עריכת ביטוחי הקבלן". - עדכני

  

  

  

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין. על המציע 
 להגיש הודעה זו כשהיא חתומה על ידו, כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז.

          
  
  כבוד רב,ב                                                                                   

                                                
  משה פישר, קניין

                                             
  אגף לוגיסטיקה
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   ביטוחי הקבלןאישור עריכת  - טו'  נספח
  

                    
                        

  ……………תאריך:                          
  
  :לכבוד

  ")הרשותתעופה בישראל (להלן: "רשות שדות ה
  7015001גוריון, מיקוד  -, נמל התעופה הבינלאומי בן7ת.ד. שכתובתה: 

  
  

........, …………מיוםמסגרת הסכם יי בהתאם לתנא ,אישור על קיום ביטוחים  הנדון:
לביצוע עבודות חשמל, עבור חטיבת אחזקה, במתקני רשות שדות התעופה באזור 

שנחתם בין הרשות לבין  , "העבודות") (להלן:התעופה אילת, עבור רשות שדות 
  (להלן: "הקבלן")  ….…………………….…

  
ערכנו על שם , ………………יוםלכי החל מיום ....................... ועד  ,הננו מאשרים בזאת

(מהנדסים, מתכננים, יועצים חיצוניים שאינם עובדים שכירים  הקבלן  ועל שם קבלני משנה
על שם וכן  שמירה לא ייחשבו כמבוטחים לעניין אחריות המקצועית של הקבלן וחברות
בקשר עם ביצוע  ,להלןפוליסות המפורטות  ") את היחידי המבוטחהרשות  (להלן: "

    :העבודות
  

  :פוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי הפרטים שלהלן .1
  

 , כולל תקופת ניסוי ו/או ההרצה וכן.עד יום ................... מיום ...................: תקופת ביטוח  
  ").תקופת הביטוחתחזוקה  מורחבת (להלן: "דשי תקופת וח 12

  
  

  :הפוליסה כוללת את הפרקים שלהלן  
  

  : ביטוח כל הסיכונים –פרק א'   .א
  

ידי הרשות, -וחומרים, לרבות כאלו המסופקים עלקל לעבודות  המבוצעות, למתקנים, לציוד   
אשר אירעו  ,ובלתי צפוייםפתאומיים מפני אובדן או נזק פיזיים  ,וןבמלוא ערכם ובערכי כינ

 בסכום ביטוח כולל בסך ,הקבועה בפוליסה ת הביטוחבתקופת ביצוע העבודות והתגלו בתקופ
 - בגבול האחריות  ,וכן כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך _____________ $/₪ 

1,000,000$ /4,000,000  .₪  
לכל   הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי  ,רק  זההכיסוי במסגרת פ  

ההוצאות הנוספות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים,  רכוש במעבר, נזקי גניבה ופריצה,  שכר 
אווירי, הוצאות הובלה  מומחים, שכר עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבודות לילה, משלוח

היות חלק מהעבודות המבוטחות, בהיותו מחוץ לחצרי , כיסוי לרכוש שנועד למיוחדות
  הרשות, לרבות בעת היותו באחסנה.

 מתכנון לקוי, עבודהוישיר במלוא סכום הביטוח, לנזק עקיף  ,כמו כן יכלול פרק זה כיסוי  
, במלוא סכום הביטוח ולנזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים  לקויה

  . $/₪ל אחריות _____________ וחומרים לקויים, בגבו
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  : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב'  .ב
  

 שייגרמו במשך תקופת ,בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש ,פי דין כלפי צד שלישי- בגין חבות על   
  למקרה ולתקופת ביטוח. ₪,  4,000,000/ 1,000,000$, בגבול אחריות  הביטוח בקשר אליה

שאינו עובד ישיר של הקבלן ואשר בגינו  ,שכל המועסק בביצוע העבודות ,יצויןבפוליסה זו   
יחשב לצד שלישי י ,בהתאם לחוקים ו/או לתקנות ,אין הקבלן חייב לשלם דמי ביטוח לאומי

  . רק זהפי פ- על
  ., למעט רכוש המבוטח בפרק א' לעיללעניין פרק זה ,חשב לרכוש צד שלישיירכוש הרשות  י  
 פי פרק זה, יכלול כיסוי לחבות בגין נזקי גוף, הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי-הביטוח על  

, כיסוי בגין שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, ושאין חובה חוקית לבטחו
  קרקעיים.- תביעות שיבוב של המל"ל, כיסוי ל"רעידות" ונזק עקיף מפגיעה במתקנים תת

  
  

  : יםביטוח חבות מעביד -פרק ג'  .ג
  

 1980 –פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם פי -בגין חבות על  
בגבול האחריות   ,פגיעה גופנית בגין  ,כלפי כל המועסקים  בביצוע העבודות או בקשר אליהן

  למקרה ולתובע ולתקופת הביטוח.₪  20,000,000/ 5,000,000$ בסך של
  

  :ביטוח חבות המוצר .2
  

   ........................יום עד  .....................מיום :ביטוח פתתקו  
  

- פי כל דין, בגין המוצרים המסופקים על- בגין חבות הקבלן וחבותו בגין הפועלים מטעמו על  
ידי הקבלן - ידי הקבלן ו/או הנמכרים ו/או המיוצרים ו/או המשווקים ו/או המותקנים על

  למקרה ולתקופת ביטוח.₪  2,000,000/ 500,000$של    אחריותבגבול ו/או מי מטעמו  וזאת 
התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה _____________ ואשר לא יפחת ממועד תחילת הפעילות   

  בקשר עם "העבודות".
 , לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאיחודשים 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה  

זמת המבטח שלא עקב אי תשלום פרמיה או בעקבות שהפוליסה לא בוטלה או לא חודשה ביו
ידי הקבלן ביטוח חלופי, המעניק כיסוי מקביל -כי לא נערך על מעשה מרמה של הקבלן ובלבד

  חידושה.- כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו, במקרה של ביטול פוליסה זו או אי
    
ין אחריותם למעשה ו/או מחדל של הפוליסה תורחב לשפות את הרשות, עובדיה ומנהליה, בג  

  הקבלן וכל הבאים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
          

  
  :ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות

  
תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכום הביטוח וכן לרשות לקבלן   .1

   .בכל שלב משלבי ביצוע העבודה ,ביטוח הקבלניםב
  
הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה   .2

כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה), המפקיע  בדבר שיתוף ביטוחיכם.ממבטחיכם ו/או דרישה 
מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל  או

  כלפי הרשות.
  
כל אדם או ו/או עובדיה ו/או מנהליה וכן כלפי  מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות הננו  .3

או לוותר על  בכתב לשפותו והתחייב יםכל אדם או גוף שהמבוטח כלפי גוף הפועל מטעמה וכן
ויתור כאמור, לא יחול כלפי אדם  ., לפני קרות מקרה הביטוחבכתב זכות השיבוב כלפיו
  דון.שגרם לנזק בכוונת ז
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ובמהלך  ביטוחבמהלך תקופת ביצוע ה ,ידינו- לביטול  על ןנית  הלא יהי ביטוח הקבלנים   .5

, אלא לאחר לרעה התחזוקה. יתר הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לצמצוםתקופת 
  .ימים מראש 30שתינתן לכם על ידנו הודעה על כך מראש,  

  
, אלא אם הומצא לידנו אישור לרשותישירות  ישולם  ות, בגין נזק לרכוש הרש תגמולי ביטוח  .6

  המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר.  ,בכתב של הרשות
  
חלה על הקבלן  ,םיהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזק מוסכם, כי .7

  בלבד.
  
  

 הפוליסה, פי - מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב, העלול לגרוע מזכויותיו על .8
 לא יגרע מזכויות הרשות לקבלת שיפוי.

  
 תנאיי הפוליסות המפורטות לעיל, לא יפחתו מתנאיי פוליסת "ביט" . .9

  
  
  

  . ידי האמור לעיל- על ,עד כמה שלא שונו במפורש ,י הפוליסות המקוריות וסייגיהןיאישור זה כפוף לתנא
  

  כבוד רב,ב                                                                           
  

  
                        

  
  
    __________________           ______________        ____________  
    תפקיד החותם          שם החותם                         חתימת המבטח וחותמת 
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 לידי משה פישר  –מחלקת התקשרויות אחזקה    אל:

   9752608-03פקס מס': באמצעות 

  

  

  

  2017/073/0022/00מכרז פומבי מס' הנדון: 

התקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות חשמל, עבור חטיבת אחזקה, במתקני 
 רשות שדות התעופה באזור אילת, עבור רשות שדות התעופה

ומענה הרשות לשאלות  6.201720.0סיכום מפגש   מציעים מיום  – 1הודעה מס' 
  "י המשתתפיםעשנשאלו 

 

אני הח"מ _________________ ע.מ/מחברת ________________________  

, ומענה 20.06.2017סיכום מפגש מציעים מיום  - 1מאשר/ת קבלת הודעה מס' 

  הרשות לשאלות. 

ידוע לי, כי יש לצרף הודעה זו, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כשהיא 

  חתומה, בעת הגשת הצעתנו.

  

  

  

  

  שם __________________ תאריך __________________  חתימה__________________
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